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ΘΕΜΑ:               «Ανανέωση Χαρτογραφικού Υποβάθρου ΟΠΕΚΕΠΕ στα Κύθηρα και  
 Καταβολή Ενισχύσεων» 

 
ΣΧΕΤ:          Η Ερώτηση ΑΚΕ 3345/445/18-1-2021 
 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση ΑΚΕ που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Στ. 
Αραχωβίτης, Θ. Δρίτσας, Τρ. Αλεξιάδης, Σ. Βαρδάκης, Ν. Ηγουμενίδης, Ν. 
Κασιμάτη, Κ. Μάρκου, Α. Μεϊκόπουλος, Α. Μωραΐτης, Α. Νοτοπούλου, Π. 
Πούλου, Ι. Ραγκούσης, Ι. Σαρακιώτης και Π. Σκουρολιάκος, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014, τα Κράτη-
Μέλη (ΚΜ) οφείλουν να επικαιροποιούν το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 
(ΣΑΑ), τουλάχιστον σε βάθος τριετίας. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 
προχώρησε σε τμηματική ανανέωση του χαρτογραφικού του υποβάθρου. 
 
Η εκάστοτε επικαιροποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου αφορά αποκλειστικά και 
μόνον στον επαναπροσδιορισμό της επιλέξιμης έκτασης που δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ ουδόλως σχετίζεται με τον καθορισμό 
των ορίων των δηλούμενων αγροτεμαχίων των δικαιούχων, των ορίων περιουσιακών 
στοιχείων ή εμπράγματων δικαιωμάτων. Για τα ζητήματα αυτά, αρμόδιο είναι το 
Εθνικό Κτηματολόγιο. Συνεπώς, τα όρια της δήλωσης της επιλέξιμης γης για 
κοινοτικές ενισχύσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τα όρια ιδιοκτησίας.  
 
Ως εκ τούτου, και σχετικά με συγκεκριμένο σημείο της εν λόγω Ερώτησης ΑΚΕ, 
όπου αναφέρεται: «…αδυναμία τροποποίησης από μεριάς παραγωγών ή ΚΥΔ των 
συντεταγμένων των αγροτεμαχίων…», όπως είναι γνωστό, στο ΣΑΑ ο δικαιούχος 
καλείται να υποδείξει – ψηφιοποιήσει – καταχωρίσει τα όρια της επιλέξιμης έκτασης 
για την οποία αιτείται ενίσχυση και μόνον, καθώς, επίσης, και να τα προσαρμόσει 
στο διαθέσιμο ανά έτος χαρτογραφικό υπόβαθρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
προσαρμόζει τα όρια της ιδιοκτησίας του. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι 
μεταβάλλονται όρια ιδιοκτησίας ή αγνοούνται-αμφισβητούνται καθορισμοί ορίων ως 
αποτέλεσμα εργασίας σχετικών επαγγελματιών ή συστήματα συντεταγμένων. Κατά 
την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) για το κάθε αγροτεμάχιο ο 
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γεωργός καλείται, αφού το ψηφιοποιήσει στο υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δηλώσει 
τόσο την επιλέξιμη έκταση και την καλλιέργεια όσο και τη μη επιλέξιμη, ενώ το 
άθροισμα των δύο δεν δύναται να ανέρχεται της συνολικής ψηφιοποιηθείσας 
έκτασης. 
 
Ειδικότερα, για την περιοχή των Κυθήρων, η επικαιροποίηση αυτή ενσωματώθηκε 
στο χαρτογραφικό υπόβαθρο τον Ιανουάριο του 2020 (ένδειξη στο Αγροτεμάχιο 
Αναφοράς CR_DATE = 200113, ήτοι 13/01/2020), δηλαδή σε χρόνο, ώστε οι 
αλλαγές να είναι ορατές στους δικαιούχους και στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της ΕΑΕ 
2020. Συνεπώς, τόσο κατά τη διαδικασία των μηχανογραφικών ελέγχων που 
πραγματοποιούνται κατά την υποβολή της αίτησης, όσο και κατά τους ελέγχους 
αποσφαλμάτωσης, –έλεγχοι που διεξάγονται στο πλαίσιο της μέριμνας που λαμβάνει 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διευκόλυνση των δικαιούχων– οι οποίοι διενεργούνται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, υπήρχε άμεσα η δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων μη 
επιλεξιμότητας, με τα ενημερωτικά μηνύματα που προκύπτουν ανά περίπτωση, και, 
συνεπώς, η δυνατότητα υποβολής σχετικών αιτημάτων επιλεξιμότητας. Επιπλέον, 
επισημαίνεται ότι με τη διαδικασία της αποσφαλμάτωσης εντοπίζονται τα ανωτέρω 
λάθη ανά δικαιούχο και δημιουργούνται συγκεντρωτικές αναφορές, οι οποίες 
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά (μέσω ειδικών οθονών που υπάρχουν στο σύστημα) σε 
κάθε ΚΥΔ για τους γεωργούς που εξυπηρέτησε, προκειμένου να τους καλέσει για να 
τα διορθώσουν. 
 
Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, επισυνάπτονται: 
A. Ηλεκτρονική αλληλογραφία του φορέα συντονισμού προς τα ΚΥΔ, όπου 
ενημερώνει για την πραγματοποίηση του πρώτου ελέγχου αποσφαλμάτωσης των 
αιτήσεων σε επίπεδο χώρας (Μάιος 2020) (kyd_list@c-gaia.gr είναι η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των ΚΥΔ της χώρας) – συν. 1. 
B. Το εγχειρίδιο αποσφαλμάτωσης, όπου, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και 
όλες τις ενέργειες που μπορεί να προβεί το ΚΥΔ προς θεραπεία των κωδικών λαθών 
(Μάιος 2020) – συν. 2. 
 
Πιο συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις, όπου ο δικαιούχος διαφωνεί με τον 
καθορισμό της επιλεξιμότητας εντός των δηλούμενων αγροτεμαχίων του, διότι αυτά 
καθίστανται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου μη επιλέξιμα (κωδικός λάθους 54101), έχει 
δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επιλεξιμότητας (είτε ο ίδιος είτε μέσω των ΚΥΔ). Ο 
χρόνος που δύναται να προβεί σε σχετικές ενστάσεις, είναι από τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησής του έως την 31η /10/2020 για το έτος ενίσχυσης 2020. Για 
τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανά έτος ενίσχυσης αναλυτική 
Εγκύκλιος Οδηγιών (για το έτος ενίσχυσης 2020 η υπ’ αριθ. 49825/07-08-2020), 
όπου, προς διευκόλυνση των δικαιούχων, κοινοποιείται στα ΚΥΔ της χώρας και 
αναρτάται στο διαδίκτυο. Συνεπώς, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις παραπάνω 
περιπτώσεις, είχαν τη δυνατότητα να προβούν στα όσα περιγράφονται στις σχετικές 
εγκυκλίους, όπως συμβαίνει για το σύνολο των γεωργών στο σύνολο της χώρας. 
 
Από τα στοιχεία του κάτωθι Πίνακα 1 προκύπτει ότι μόλις το 56% των γεωργών με 
εύρημα «μη επιλέξιμη έκταση» υπέβαλε αίτημα ελέγχου επιλεξιμότητας για κάποιο 
από τα αγροτεμάχιά του, παρά του σχεδόν εξάμηνης διάρκειας διαθέσιμου σχετικού 
χρονικού περιθωρίου που είχαν τα ΚΥΔ για να το πράξουν. Επίσης, προκύπτει ότι το 

77% των αιτημάτων είτε ήταν εντός ανοχής (582 αιτήματα), είτε εξετάστηκε με 
έγκριση από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Οργανισμού (178 αιτήματα), 
ενώ με απόρριψη εξετάστηκε το 23% του συνόλου των αιτημάτων. 
 
Από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού για την περιοχή 
των Κυθήρων, στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.  
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Πίνακας 1 :Στατιστικά στοιχεία για την περιοχή των Κυθήρων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΟΣ 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝΟΧΗΣ (1) 1.554 

ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑ «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ»  (2) 340 

ΓΕΩΡΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  (3) 

186   

( 56% επί του  (2)) 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΙΤΗΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  (4) 

985 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΟΧΗΣ (5) 

582   

(59% επί του  (4)) 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΟΧΗΣ (6) 

403 

 ( 41% επί του  (4)) 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

«ΕΓΚΡΙΣΗ» Ή ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΟΧΗΣ (7) 

760 

( 77% επί του  (4)) 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

«ΑΠΟΡΡΙΨΗ»  (8) 

225 

( 23% επί του (4)) 

 

Επιπλέον, το γεγονός ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι επί σειρά ετών επιλέξιμα σε 
άλλα συστήματα, όπως το αμπελουργικό και το ελαιοκομικό μητρώο, δεν σχετίζεται 
με την επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΣΔΕ, καθώς τα 
διαφορετικά συστήματα ούτε συντάχθηκαν-τηρούνται προς εξυπηρέτηση των ίδιων 
κοινοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης, ούτε διέπονται από τα ίδια κριτήρια 
επιλεξιμότητας και ποιοτικού ελέγχου, ούτε από τους ίδιους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς ως προς την υποχρέωση επικαιροποίησής τους ή εν γένει τις 
προδιαγραφές σύνταξης και τήρησής τους. 
 
Αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται στην εν λόγω Ερώτηση ΑΚΕ, 
επισημαίνονται τα εξής ανά αριθμητική σειρά: 
1. Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν προκύπτει καμία αστοχία. Η ανανέωση 

του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΣΑΑ διενεργείται σε μόνιμη βάση και σε 
επίπεδο χώρας, ενώ σε επίπεδο χώρας παρέχονται στους δικαιούχους και στα 
ΚΥΔ που τους εκπροσωπούν, όλα τα εργαλεία αιτημάτων θεραπείας και μάλιστα 
έγκαιρα με κάθε τεκμηρίωση. 

2. Καθότι δεν προκύπτει ούτε από την εθνική ούτε από την κοινοτική νομοθεσία η 
υποχρέωση «ειδικής» ενημέρωσης επικείμενης ανανέωσης χαρτογραφικού 
υποβάθρου, ο Οργανισμός προχώρησε σε αυτήν για τις περιοχές, στις οποίες, 
μεταξύ άλλων, ήταν και εκείνη των Κυθήρων. Ωστόσο, στα παραπάνω 
αναφερόμενα (Α) και (Β), ως συνημμένα του παρόντος, είναι διαθέσιμη όλη η 
σχετική τεκμηρίωση, τόσο ως προς την έγκαιρη ενημέρωση αντιμετώπισης 
σφαλμάτων όσο και ως προς τις πλήρεις και λεπτομερείς οδηγίες για τυχόν 
σχετικές ενέργειες. 

3. Οι γεωργοί, καθώς και τα ΚΥΔ που τους εκπροσωπούν, είχαν έγκαιρα την 
ενημέρωση ως προς τη δυνατότητα είτε τροποποίησης των δηλώσεων των 
αγροτεμαχίων τους, είτε ως προς τις ενέργειες θεραπείας των επιμέρους 
προβλημάτων. Όπως προαναφέρθηκε, τέτοιες ενέργειες δεν προσβάλλουν όρια 
ιδιοκτησίας, ούτε αγνοούν-αμφισβητούν καθορισμούς ορίων που αποτελούν 
αποτέλεσμα εργασίας σχετικών επαγγελματιών ή συστήματα συντεταγμένων, 
αλλά αφορούν αποκλειστικά στην υπόδειξη της επιλέξιμης προς ενίσχυση 
έκτασης. 
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4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφήρμοσε τα προβλεπόμενα από τις ενωσιακές και εθνικές 
διατάξεις, από τις οποίες δεν δύναται να παρεκκλίνει, χωρίς να διακινδυνεύσει 
την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στη χώρα μας. 

 

                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1) Ηλεκτρονική αλληλογραφία του φορέα συντονισμού προς τα ΚΥΔ. (συν. 1). 
2) Εγχειρίδιο αποσφαλμάτωσης (συν. 2). 
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